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Aniversariam hoje na 
sociedade: Mário Porto, 
Ary Rodrigues, Diana 
Gusmão, Constâncio 
Pimentel, Socorro Diniz, 
Cássio Oliveira, Carlos 
Mangueira, Ângela 
Trigueiro, Marcelo 
Sarmento, Vinícius 
Rocha, Carla Bezerra 
Cavalcanti.
—
No Teatro Pedra do Reino 
hoje, show imperdível de 
Toquinho e Lucy Alves.
—
Domingo, no Beach 
Plaza, na praia do 
Holandês, show com 
Jorge Vercillo.
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Anúncio para Chico

Edinaldo e Leneide 
Tavares — sucesso empresarial

Júnior
Evangelista

Paulo e 
Jane Motta

Bruno e 
Marina Sá

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

Autógrafos
Aluísio Nicácio Caval-
canti, marcou o lança-
mento do livro “Pescador de 
Histórias” para o dia 18 de 
janeiro
No Sindicato dos Bancários, 
com renda destinada ao 
Hospital Napoleão 
Laureano.

Transformação
Historicamente 
carente por melhorias, 
Cabedelo, nessa vontade 
que não passa do Prefeito 
Victor Hugo, está ficando 
linda.
Ruas pavimentadas, praças 
criadas — agora em 2019 
serão mais seis — e os serviços 
funcionando a contento.
Resultados de uma gestão 
que tem verbas, parceiros e 
quer realizar. Apenas isso! 

Teatro
Recentemente lançado, o 
romance histórico-jurídico ‘A 
Preta Gertrudes’, de autoria do 
desembargador e diretor da 
Esma e acadêmico Marcos 
Cavalcanti de Albuquer-
que, será levada ao teatro 
brevemente.
O próprio autor fará a 
adaptação.

Festão
A comemoração pelos 40 
anos de carreira do cantor e 
compositor Zé Ramalho 
tem dia, hora e local 
marcados para acontecer:  
26 de janeiro, a partir das 
21 horas, no Teatro Pedra do 
Reino.
Zé pode ser estranho, mas 
mantém uma relação bem 
regular com a terra natal 
— sem cobranças, nem 
mágoas...

Máximo
O Conselheiro André 
Torres encerra o mandato 
na presidência do Tribunal de 
Contas no final do mês.
Entre os grandes feitos de 
sua gestão, comprova que o 
investimento feito pelo TC  
na criação do Centro Cultural 
Ariano Suassuna foi grande 
uma grande sacada.
Só em 2018, foram realiza-
dos naquele equipamento 
mais de 230 eventos.

Expansão
O Mangai — que hoje 
tem unidades em João Pessoa, 
Natal e Brasília — chega em 
2019 a mais importante 
praça do país.
Isso mesmo! Em São Paulo, 
num espaço incrível, no 
Itaim.
***
O sucesso do Mangai, é 
algo que, consolida a empre-
sa na galeria dos que elevam 
a imagem de nosso Estado. 
#orgulho

Lançamento
A 21ª edição da Festa do 
Bode Rei, promovida pela 
prefeitura de Cabaceiras, vai 
ser lançada amanhã, em 
João Pessoa, no Salão do 
Artesanato da Paraíba.
Esse evento foi criado por 
Wills Leal. 
Grande Wills!

Viagem
O empresário Junior 
Evangelista postou ontem 
pela manhã uma foto 
dele, em suas redes sociais, 
no topo da estrutura do 
Oceano Atlântico Hotel, 
que está sendo construindo 
na praia do Bessa.
O visual é de perder o fôlego 
e a coluna já sabe, que o 
OAH, será um dos equipa-
mentos hoteleiros mais tops 
da região.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


